”Vägar till befrielse – Från Ignatius till de tolv stegen”
Ny bok från Artos släpps den 21 augusti.
Vad har en kraschad börsmäklare och en kringflackande riddare att lära oss, moderna
människor om vägen genom kriser, dimma och töcken?
Den alkoholiserade affärsmannen Bill W var en av grundarna av Anonyma Alkoholister (AA),
med ursprung i 1930-talets Oxfordgrupprörelse. AA har hjälpt ett oräkneligt antal människor
ut ur alkoholism sedan dess.
Oräkneliga är också alla de människor som har funnit stöd och vägledning i de andliga
övningar som utvecklades under 1500-talets första hälft av den kringflackande riddaren,
Ignatius av Loyola.
De många fascinerande parallellerna mellan tolvstegsprogrammet och den ignatianska
vägledningen är temat för författargruppen bakom denna bok som har release i S:ta Eugenia
kyrka vid Kungsträdgården den 21 augusti på förmiddagen.
De tunga kapitlen är skrivna av Harry Månsus (om tolvstegsrörelsens ursprungskällor i
Oxfordgrupprörelsen) och Rainer Carls (om AA:s tolv steg och Ignatius Andliga övningar).
Övriga författare bidrar med olika personliga reflektioner och fördjupningar av temat. Dessa
är: Mia Andersson, Andreas Carlgren, Ninna Edgardh, Torbjörn Freij och Terje Salvigsen.
Redaktörer för boken är Andreas Carlgren och Torbjörn Freij.

Bifogat pressmaterial:
Utdrag för media består av innehållsförteckning, författarpresentationer och förord som
beskriver upplägget i boken.
Bokrelease 21 augusti är ett programblad för releasen och uppföljande seminarier.

Via en DropBox-länk går det också att hämta upp 4 bilder:
https://www.dropbox.com/sh/ln9fxg0fqtjiu0x/AAA8fAPzH_w2SYar-jTjAdlma?dl=0
(Om det dyker upp en uppmaning att ladda ner DropBox kan du bara klicka bort den rutan
och hamnar då på en webbsida med tre bilder + en pdf (under bilderna)
1. Vagar-till-befrielse-cover; fram- och baksida till boken.
2. Andreas-Rainer-Mia vid slottet; BILDTEXT: Våren 1522 vandrade Ignatius den 650
kilometer långa vägen från Manresa, nära Barcelona till Loyola i Baskien. Tre av författarna
till boken ”Vägar till befrielse” gjorde denna pilgrimsvandring våren 2015: Andreas Carlgren,
Rainer Carls och Mia Andersson, här utanför slottet i Loyola, där Ignatius föddes.

3. Andreas-Rainer-Mia till Zaragoza ; BILDTEXT: Andreas Carlgren, Rainer Carls och Mia
Andersson – tre av författarna till boken ”Vägar till befrielse” vandrade våren 2015
Ignatiusleden. Här har de övernattat i Alag´n och vandrade på väg mot Zaragoza.
4. Freij-Mansus-Rosshagen; BILDTEXT: Torbjörn Freij och Harry Månsus, två av författarna
till boken ”Vägar till befrielse”, här tillsammans med Sofia Rosshagen, programansvarig för
Katolskt Forum som arrangerar bokreleasen den 21 augusti tillsammans med bokförlaget
Artos.

KONTAKTUPPGIFTER
Bokens redaktörer:
Andreas Carlgren, 076 – 282 72 71
Torbjörn Freij, utomlands till 19/8 men nås via mail: torbjorn.freij@telia.com

Huvudförfattarna:
Rainer Carls, 08 – 37 21 66
Harry Månsus, 070 – 853 66 04
Katolsk Forum:
Sofia Rosshagen, 08 – 50 57 80 23

